20 september 2018
Belangrijke data september en oktober 2018
24-26 september:
26-28 september:
3 oktober:
3 oktober:
5 oktober:
10 oktober:
22 oktober:

kamp groep 7
kamp groep 6
hoofdluiscontrole
algemene leden vergadering
studiedag, leerlingen vrij
Kinderboekenweek- boekenmarkt
herfstvakantie

Even voorstellen
Op maandag 3 september was er opeens een andere juf in groep ½ C .
Dat ben ik en mijn naam is Heleen Herfst .
Ik ben getrouwd en wij hebben drie geweldige kinderen, 1 dochter en 2 zonen.
De 3 katten en de hond horen ook bij ons gezin.
Als ontspanning lees ik graag of wandel ik met mijn man en de hond.
Ook ga ik wel naar de sportschool voor de nodige extra beweging, maar winkelen
doe ik met meer plezier.
Ik heb een leuke gezellige groep samen met juf Suzanne.
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en de donderdag om de week. Ik
ga ervoor en hoop op een leerzaam en gezellig schooljaar samen met de kinderen.
Mijn naam is Petra Verhoeve en ik werk sinds september 2018 op Klippeholm in groep 4a. In
mijn vrije tijd houd ik van koken/bakken, dansen en ben graag creatief bezig. Mijn
familie en vrienden zijn voor mij erg belangrijk en ik vind het daarom ook fijn om
samen leuke dingen te doen.
Als juf vind ik het belangrijk, dat de kinderen zich thuis voelen en dat er ruimte is om
hun talenten te ontwikkelen. Naast hun eigen ontwikkeling, vind ik het ook erg
belangrijk dat de kinderen op een positieve manier kunnen samenwerken en dat de
groep het fijn heeft met elkaar. Ik mag de kinderen helpen om hen verder te
brengen in hun ontwikkeling en dit doe ik met veel plezier. Daarnaast vind ik het
belangrijk om korte lijntjes met ouders te hebben, want samen kunnen we de
kinderen nog verder brengen.
Mijn naam is Yvonne Roosen en ik ben de nieuwe juf van groep 1/2A.
Ik woon samen met mijn vriend Johan in Bennebroek. Wij hebben 2 dochters, Noor
is 4 jaar en zij is in september begonnen op school en Puck is 2 en half en zit op de
kinderopvang.
Mijn hobby is reizen en ik vind het heerlijk om met mijn gezin tijd in het bos of op
het strand door te brengen.
Na een aantal jaren in de kinderopvang gewerkt te hebben, ben ik nu weer terug op
school. De eerste 3 weken zijn voorbij gevlogen en ik heb het nu al enorm naar mijn
zin. Mijn werkdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. Op maandag en dinsdag
werkt juf Linda.
Ik hoop dat ik samen met juf Linda, de kinderen en de ouders uit de klas een heel
fijn, gezellig en leerzaam schooljaar voor de boeg heb.
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Mijn naam is Eveline Metselaar en ik ben 37 jaar en ik ben de juf van groep 8a vanaf
1 oktober. Nu sta ik in de groepen 5.
Ik woon in Hoofddorp met mijn vriend en 2 dochters.
Bij ons thuis is het met 2 katten, 2 konijnen en 2 hamsters een hele
gezellige beestenboel! In mijn vrije tijd lees ik graag en ga ik graag uiteten
met vrienden.
Ik heb 16 jaar met veel plezier gewerkt op een school in Haarlem en heb het nu
al ontzettend naar mijn zin op Klippeholm!

Ik ben Yke te Wechel en ik werk in groep 3. Sinds 3 jaar woon ik in Hoofddorp, hiervoor
woonde ik samen met mijn man en twee kinderen in Amsterdam. In
Amsterdam heb ik met veel plezier gewerkt als leerkracht van onder andere de
kleuters en de groepen 3, 4 en 5. Na 10 jaar had ik behoefte aan een nieuwe
uitdaging en deze heb ik gevonden bij Klippeholm!
Naast mijn werk vind ik het leuk om lekker te eten met vrienden, leuke
uitstapjes te maken met de kinderen. Ook zijn we vaak op het voetbalveld om
onze dochter aan te moedigen.

Mededeling Oudervereniging
Op 3 oktober aanstaande vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Vanaf 19.45 uur zijn
de deuren van school open en bent u welkom op de Klippeholm!
Om 20.00 uur start de ledenvergadering.
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
· Financieel verslag vorig schooljaar
· Begroting huidig schooljaar
· Vaststellen van de ouderbijdrage
· Leden bestuur OV
· Leden Kascommissie.
De begroting 2018-2019 is als bijlage toegevoegd.

Kinderboekweek
De 64ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 3 t/m 14 oktober 2018.
Het thema van de Kinderboekenweek van 2018 is vriendschap en het motto is “Kom erbij!”
BFF, hartsvriendinnen, bloedbroeders, het zijn allemaal hartenkreten van echte vrienden.
Vriendschap is diep verankerd in de jeugdliteratuur. Niet voor niets natuurlijk: vrienden
maken leer je als kind. De gelukzalige momenten van
verbondenheid of juist het tegenovergestelde gevoel
van miskenning als het niet lukt aansluiting te vinden of
als je gepest wordt, iedereen maakt het mee. Online en
offline. Echte vriendschap kent geen scheidslijnen en
gaat door alle culturen, rangen, standen en geslacht
heen.
Op dinsdag 2 oktober wordt de Kinderboekenweek
middels het openingslied ‘Kom erbij’ geopend.
Het liedje gaat over cyberpesten en opkomen voor een ander.
Vervolgens wordt er een toneelstukje uitgebeeld door de leerkrachten, aan de hand van een
verteller, naar aanleiding van het boek ‘Mag ik meedoen?’ Dit boek voor jonge kinderen, is
één van de kerntitels van dit jaar die over vriendschap gaat met een club waar iedereen
welkom is. De oudere kinderen zullen natuurlijk ook in het toneelstuk betrokken worden.
Aan het einde van het toneelstuk worden de kerntitels van de Kinderboekenweek 2018
uitgedeeld.
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Gedurende de week vinden er in de groepen leesbevorderingsactiviteiten plaats waarin deze
boeken centraal staan.
Ook wordt er aandacht besteed aan versieringen in de school en aan het podium in de aula,
waar alle groepen bijeenkomen voor het lied en het toneelstuk.
Op woensdagmiddag 10 oktober tussen 12.00 en 13.00 uur vindt in de aula van Klippeholm
de jaarlijkse boekenmarkt plaats. Voor een klein prijsje kunnen de kinderen mooie, leuke,
spannende of grappige boeken kopen. De opbrengst zal gaan naar onze schoolbibliotheek.
Heeft u thuis nog kinderboeken liggen die verkocht mogen worden tijdens de boekenmarkt?
Vanaf maandag 24 september tot en met maandag 8 oktober kunnen de boeken worden
ingeleverd in de daarvoor bestemde kratten op het podium in de aula. Het is natuurlijk de
bedoeling dat er kinderboeken ingeleverd worden, die nog in prima staat verkeren.
In de Vesterhavet staat er een krat in de klas van juf Barbara waar de boeken in verzameld
mogen worden.

Sparen voor de schoolbibliotheek
Van 3 t/m 14 oktober a.s. vindt de Kinderboekenweek plaats. Bruna wil graag samen met
ouders en scholen het lezen stimuleren en dat begint bij kinderen. Daarom organiseert
Bruna tijdens de Kinderboekenweek een jaarlijks terugkerende scholenactie: ‘Sparen voor je
schoolbieb’. Een mooie manier om onze schoolbibliotheek verder uit te breiden.
Hoe werkt sparen voor de schoolbieb?
 Ouders kopen tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij Bruna en leveren de
kassabon in op school.
 De school verzamelt alle kassabonnen tijdens de actieperiode van 3 t/m 14 oktober
2018.
Klippeholm mag voor 20% van het totaalbedrag nieuwe kinderboeken uitzoeken voor de
schoolbibliotheek.
U helpt toch ook mee om de bibliotheek verder uit te kunnen breiden? De kassabonnen
kunnen worden ingeleverd bij de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt!

Extra gymkleding en schoenen
Mocht u thuis te kleine gymschoenen en/of gymkleding over hebben, dan zouden wij deze
graag gebruiken als reserve in de gymzaal. Alle maten kleding en schoenen zijn welkom.
Inleveren kan bij juf Chantal of meester Leon.

Wecycle actie
De eerste apparaten zijn al ingeleverd! In de vorige PaperKlip hebben we u al uitgebreid
geïnformeerd over deze actie daarom nu nog even in het kort wat de Wecycle actie precies
inhoudt.
Wecycle houdt ieder jaar een landelijke inzamelactie met basisscholen. Door deze
actie leren kinderen apparaten apart te houden en in te leveren. Zo helpen de
kinderen het milieu en verdienen ze een mooi cadeau voor de school.
Spelregels voor deze actie:
 Kleine elektrische apparaten en gereedschappen met een stekker of batterij die in
een boodschappentas passen mogen worden ingeleverd.
 De apparaten worden verzameld in een grote kartonnen dozen. Deze staan in de
aula naast het podium. Apparaten die niet door de opening van de doos passen
mogen niet worden ingeleverd. Te grote apparaten en losse apparaten worden niet
meegenomen door de chauffeur van Wecycle. Wilt u a.u.b. géén apparaten naast
de dozen plaatsen.
 Vóór het inleveren moeten de restanten uit het apparaat zijn verwijderd, zoals
batterijen, koffiefilters, stofzakken, frituurvet en dergelijke. Geen vochtige
apparaten inleveren.
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Het inleveren kan tot begin november 2018. Dus mocht u nog een klein elektrisch apparaat
hebben dat niet meer werkt dan kunt u deze in een van de dozen doen die in de aula staan.
Het apparaat moet wel door de opening van de doos passen.
Alvast hartelijk dank!
Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie:
20-10-2018 t/m 28-10-2018
Kerstvakantie
22-12-2018 t/m 06-01-2019
Voorjaarsvakantie
16-02-2019 t/m 24-02-2019
Goede vrijdag
19-04-2019
Pasen
20-04-2019 t/m 22-04-2019
Koningsdag
27-04-2019
Meivakantie
19-04-2019 t/m 05-05-2019
Hemelvaart
30-05-2019
Pinksteren
09-06-2019 t/m 10-06-2019
Zomervakantie
13-07-2019 t/m 25-08-2019*
*12-07-2019 zijn de leerlingen ’s middags vrij
Studiedagen schooljaar 2018-2019 (de leerlingen zijn vrij)
Vrijdag
5 oktober
Dinsdag
20 november
Donderdag
14 februari
Woensdag
3 april
Maandag
3 juni
Didactische dagen (de leerlingen zijn vrij)
Vrijdag
15 februari
Dinsdag
11 juni
Continurooster
Vrijdag
21 december
Voor de groepen 1/2
8.30 uur tot 11.45 uur
Voor de groepen 3 t/m 8 8.30 uur tot 14.00 uur
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